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حقیقت این است که در این چند روزی که از فاجعه م+ گذرد تحلیل های 
بی شماری از این فاجعه و رخداد در فضای مجازی، افکار عموم+، 
صدا  و سیما و روزنامه ها پیرامون این مسئله برساخته  و روایت شده 
است و این روایت های موازی به انحای گوناگون، ذهن و زبان ایران+ 
را تسخیر کرده است. البته ناگفته پیداست که نقطه مشترک غالب این 
این  آن پیش فرض  بر روی مفروض+ بزرگ شWل گرفته و  روایت ها، 
است که من[ سوژه، م+ دانم که چه اتفاق+ رخ داده است، ول+ واقع امر به 
نظر من، امری دی^ر است، یعن+ آن پیش فرض سترگ و یا مفروض+ که 
ما باید به عنوان جامعه شناس، روایت خود را بر آن مبتن+ کنیم، امر «من 
م+ دانم» نیست، بلWه برعکس امر «من نم+ دانم» است، یعن+ من به 
عنوان یa جامعه شناس، نم+ دانم در پالسWو در ط+ این یa هفته، چه 
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گذشته است. به عبارت دی^ر، پیش فرض اصل+ ما در تحلیل ها و تقریر 
باید بر این پیش فرض  از این واقعه،  روایت های متفاوت و گوناگون 
مبتن+ باشد که من نم+ دانم  چه اتفاق+ افتاده است، نه این که مبتن+ بر 
امر م+ دانم به سراغ این فاجعه برویم. البته این نم+ دانم در برابر م+ دانم 
گاه+، نسبت به وضعیت+  از سر خودآ قرار ندارد، بلWه یa نم+ دانم 
بحران+ است که در آن پرتاب شده ایم و هنوز نم+ دانیم که چ^ونه سر 
از این جا در آورده ایم و روایت هایی که تقریر م+ شوند، نم+ توانند عمق 
معلق بودن سوژه ایران+ را بیان کنند. به زبان دی^ر، یW+ از بزرگ ترین 
در  بهمن ١٣٩۵  در  ایران+،  جامعه شناس   aی پیش روی  پرسش های 
برابر واقعه ای که بر سر ما آوار شد، این پرسش است که این چه اتفاق+ 
است که رخ داده است؟ آیا ریزش یa ساختمان است که مورد بحث 
آیا  است؟  برده  ماتم  در  را  ما  است که  آتش نشانان  مرگ  آیا  ماست؟ 
عدم همWاری دستگاه های مختلف در مدیریت بحران، موضوع مطالعه 
ناقض صدا و  و  ناقص  روایت های  به  اعتماد مردم  آیا عدم  ماست؟ 
سیماست که محل مناقشه است؟ همچنین روایت هایی مبن+ بر این که 
روایت هایی  انفجار صورت گرفته است؟  یا  افتاده  اتفاق  آتش سوزی 
غیررسم+ وجود دارد که ماجرا عمدی بوده است. روایت های دی^ری 
هستند که مبتن+ بر کشاکش+ بین نهاد های مختلف امنیت+ و غیرامنیت+ 
در این واقعه اند. یا این که نهادهای سیاس+ با یWدی^ر درگیر  بوده اند، 
نهادی مثل بنیاد مستضعفان و مالWین پالسWو با یWدی^ر مشWالت و 
درگیری هایی داشته اند. قرار بوده است که دو سال پیش این ساختمان 
تخلیه شود و اخطارهای امنیت+ به مالWان داده شده که آنها را نپذیرفته 
بودند. مسائل بسیاری در مورد پالسWو وجود دارد و اینکه این واقعه 
چه نوع واقعه ای بوده است، پرسش های زیادی پیش روی ما م+ گذارد 
و همه این ها ما را به سوی این امر رهنمود م+ کندکه امر نم+ دانم در 
فضای عموم+ ایران امروز جلوه  قوی تری دارد. اما این مسئله از کجا 
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نشئت م+ گیرد؟
 به نظر من، در جامعه ای که شفافیت اطالعات+ در آن وجود ندارد و 
افکار عموم+ در وضعیت+ معلق قرار گرفته باشد و اساساً برای ارتزاق 
دستگاه های  که  باشد  داشته  را  این  انتظار  نم+ تواند  خود  اطالعات 
دولت+ و حاکمیت+ او را تغذیه کند، آن چیزی که در افکار عموم+ شWل 
م+ گیرد و دهان به دهان نقل م+ شود، به صورت های مختلف در لباس 
شایعه شWل م+ گیرد و از آن طرف، عطش دانستن خویش را فرو م+ برد. 
در چنین جامعه ای نم+ توانیم تحلیل های جامعه  شناسانه درست+ داشته 
باشیم. به زبان دی^ر، ما در جامعه ای زندگ+ م+ کنیم که در آن شفافیت 
اطالعات+ نه تنها وجود ندارد بلWه مدیریت شایعه هم حضور دارد و این 
مدیریت یW+ از بزرگ ترین ضربه هایی است که به کیان جامعه م+ زند؛ 
یعن+ از بین بردن اعتماد اجتماع+. این بدین معناست که دستگاه ها 
و سازمان های مختلف، به جای این که دست در دست هم، سع+ و 
تالش کنند که اعتماد اجتماع+ را به مثابه عنصر و مولفه ای مهم در 
قوام و دوام دادن به جامعه برساخت کنند و بسازند، برعکس به انحای 
مدیران  دارند، چرا؟ چون  آن  تخریب  در  مختلف، تالش+ مضاعف 
سامان دهنده قدرت نم+ خواهند شفافیت در جامعه جاری باشد، چرا 
که چنین رویWردی باید در حوزه اقتصادی، مالیات+، قدرت، سیاست 
و . . . در تمام+ ارکان جامعه و در کنار نظارت حضور داشته باشد. 
از سوی دی^ر، دستگاه های حاکمیت+ به انحای مختلف نم+ خواهند به 
این بازی و سازوکار دموکراس+ تن دهند، لذا در خلق فضاهای شایعه و 
روایت های موازی م+ کوشند و دائماً بر دایره نم+ دانم های سوژه معاصر 
ایران+ م+ افزایند و آن را در حالت معلق قرار م+ دهند. در جامعه ای که 
چهارچوب های دموکراتیa برای اطالعات وجود نداشته باشد و رد و 
بدل اطالعات+ در فضایی شفاف شWل نگیرد، بزرگترین دستاورد یعن+ 
اعتماد اجتماع+ از دست رفته و وارد فضایی مخاطره آمیز م+ شویم. 
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ایران+ در حادثه پالسWو، در حالت شوک، ترس و دلهره قرار  سوژه 
گرفته است. این دلهره در تمام+ ساحات زندگ+ اجتماع+ ما ساری 
و جاری است و وقت+ اعتماد اجتماع+ رخت بربندد چنین دلهره ای 
در همه جا وجود خواهد داشت. به زبان دی^ر، فرو ریختن ساختمان 
پالسWو، نمادی از دلهره اجتماع+ است که هر لحظه ممWن است فرو 
بریزد، هر لحظه ممWن است ساختمان اجتماع+ و نظم ما فرو بریزد 
و از همه بد تر این که با فروریختنش، هیچ کس+ مسئولیت نم+ پذیرد. 
یW+ از بزرگ ترین دستاوردهای نظام های کارآمدی که در آنها نظارت 
و پاسخ^ویی وجود دارد، این است که هر دستگاه، فرد و یا ارگان+ 
دارای  قدرتش،  و  مدیریت  براساس  دارد،  نظر  را تحت  مدیریت+  که 
بر فروپاش+  افتاد، عالوه  اتفاق  نیز هست. در واقعه ای که  مسئولیت+ 
ساختمان اجتماع+، واقعیت دی^ری هم خودش را به صورت واضح و 
آشWار نشان م+ دهد و آن این است که هیچ کس+ مسئولیت نم+ پذیرد. 
یعن+ بازی تقسیم قدرت و مدیریت به گونه ای تنظیم شده که هیچ کس 
پاسخ گو و مسئولیت پذیر نباشد و این به معنای تقدیرگرایی اجتماع+ 
است. هر جامعه ای که گرفتار جبرگرایی اجتماع+ شود و چنین حالت+ بر 
ساحات وجودی اش سیطره زند و چنبره خویش را تحمیل کند، قدرت 
تغییر و تحول را از کنش^ران اجتماع+ اش گرفته است. شاید در کوتاه 
مدت این توان و قدرت گرفته شده از سوژه ها و کنش^ران اجتماع+ 
افکار عموم+  بتوانند  راحت+   به  قدرت  بازی^ران  این شود که  باعث 
را مدیریت کنند ول+ در درازمدت پایه های نظم اجتماع+، سیاس+ و 
فرهنگ+ را فروم+ ریزند. به عبارت دی^ر، سقوط ساختمان پالسWو در 
قلب پایتخت ایران نشان از این دارد که بسیاری مسائل و پیچیدگ+ های 
جامعه ریسa  پذیر ایران، نادیده گرفته شده است و چون نظارت+ دائم+ 
وجود ندارد و به جای این که نظارت بر اساس ضوابط و  قوانین باشد، 
در چارچوب ارتباط و ارتشاء و گرفتن امتیازات فراقانون+ بین نهادهای 
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مختلف و بازی^ران گوناگون آن، چیزی که وجه المصالحه شده جان و 
اعتماد اجتماع+ مردم است و اگر این صدمه بیند و به معنای واقع+ 
آنومیa قرار خواهیم گرفت  آن گاه ما در وضعیت+  کلمه سقوط کند، 
که ساختن و بازسازی آن در شرایط موجود جهان، کاری بسیار دشوار 
خواهد بود. زیرا جهان و منطقه ما در وضعیت بازسازی آمرانه قرار 
گرفته و ایران در دریایی از بحران ها احاطه شده است. بنابراین سقوط 
ساختمان پالسWو، پرسش های بیشماری را در پیش چشم جامعه شناسان 
مطرح کرده و من به عنوان یa جامعه شناس، حقیقتاً این پرسش برایم 
مطرح است که چه اتفاق+ رخ داده و چرا چنین رویدادی به این طرز 

فجیع، رخ داده است؟
 آیا برای این پرسش ها م+ توان پاسخ+ یافت؟ به نظر م+ رسد در 
قرار  امنیت+  امر  تنگ  دایره  در  اطالعات  و  رویدادها  ایران که  جامعه 
م+ گیرد، نم+ توان از جامعه شناس انتظار تحلیل داشت. جامعه شناس+ 
داخل  در  داده ها  مختلف  انحاء  به  و  ندارد  داده ها  به  دسترس+  که 
پرانتزهای امنیت+ قرار م+ گیرد، تحلیل هایش بیشتر مبتن+ بر تفاسیری 
خواهند بود که این تفاسیر به صور مختلف معطوف به عکس العمل های 
اجتماع+ است که در پس حادثه رخ م+ دهند و رخ م+ نمایانند و لذا 
خود واقعه را نم+ تواند تحلیل کنند، یعن+ ما هنوز نم+ دانیم چه اتفاق+ 
در پالسWو افتاده است و این نم+ دانم در کنار بسیاری از نم+ دانم های 
دی^ر، پرسش هایی را در مورد چیست+ و چ^ونگ+ جامعوی ایران امروز 
مطرح م+ کند. به زبان دی^ر، پرسش از پالسWو پرسش از چ^ونگ+ 

مدیریت در کالن شهر تهران است. 
پرسش از پالسWو، پرسش از چ^ونگ+ مدیریت جامعه ایران معاصر 
است. پرسش از سقوط پالسWو، پرسش از فردای پر بیم و دلهره و 
مخاطره ایران معاصر است و برای این که از این بیم  و دلهره عبور کنیم 
باید کسان+ که مدیریت جامعه را به عهده گرفته اند، نسبت به مسئله 
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از نگاه های سیاس+، جناح+، مذهبی، دین+،  اعتماد اجتماع+، فراتر 
فقه+ بنگرند و به آن به مثابه یa امر اجتماع+ بپردازند. اگر در جامعه ای، 
از فرو  تبعاتش عمیق تر  باشید،  اعتماد اجتماع+ فرو ریخت مطمئن 
ریختن ساختمان پالسWو خواهد بود. تا پیش از آن که دیر شود و تأخیر 
بیشتری صورت گیرد، باید نگاه مان را نسبت به مفهوم اعتماد اجتماع+ 
دگرگون کنیم و از منظر جامعوی به امر اجتماع+ بنگریم، همچنین نباید 
امر اجتماع+ را به مثابه خمیری بینیم که هر گونه که بخواهیم م+ توانیم 
با دستان پر قدرت به شWل+ که دلخواه ماست درآوریم.  امر اجتماع+، 
 aامری است که تمام+ حوزه ها را تحت تاثیر خود قرار م+ دهد و ی
علت+ نیست، دو علت+ نیست بلWه متنوع االضالع است و در تاریخیت+ 
شWل گرفته و دارای عنصر و مؤلفه هایی بسیار قدرت مند بوده و منطقش 
مبتن+ بر منطق+ درون+ است و اگر آن را نفهیم و با امر بیرون+ قدرت و 
خشونت در حالت انقیاد قرارش دهیم، اعتماد اجتماع+ فرو ریخته و 
امر جامعوی در حالت فروپاش+ قرار خواهد گرفت. به زبان دی^ر، امر 
نم+ دانم، پرسش از فردای پر بیم و موج و گردابی بس حائل در جامعه 
است که باید از سوی نهادهای قدرت جدی گرفته شود، چرا که استمرار 
نظم موجود، مبتن+ بر تقلیل دایره نم+ دانم های افکار عموم+ است که 
از سوی نهادهای قدرت جدی گرفته شود چرا که استمرار نظم  باید 

موجود مبتن+ بر تقلیل دایره نم+ دانم های افکار عموم+ است.




